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امام خمینی )س( و مردم ساالری دینی

استادیار دانشگاه پیام نور
فریبرز محرمخانی

دانش آموخته رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور
محمدرضا محمدنژاد

ــیوه زندگي سیاسي مردم که نظام  ــت از روش و ش ــاالري دیني عبارت اس چکیده: مردم س
دیني را پذیرفته اند و آن نظام حداقل تضمین کننده آزادي، استقالل، رضایت مندي، مشارکت 
سیاسي و اجراي عدالت اجتماعي– سیاسي مردم و در نهایت احساس حاکمیت شریعت در 
ــت. در این مقاله پس از تعریف و بررسي شش پایه عملي و عیني  ــي مردم اس زندگي سیاس
ــي، قانون اساسي،  ــامل رهبري، مردم و نقش آنها در عرصه سیاس ــاالري دیني که ش مردم س
احزاب، انتخابات و آزادي است، برآنیم که بدانیم امام خمیني چه نظري جهت به کارگیري این 
شش پایه در نظام جمهوري اسالمي که نمونه ي عملي مردم ساالري دیني است، داشته اند. با 
مطالعه آثار امام و در نظر گرفتن تطور اندیشه هاي ایشان در دوران مبارزات و پس از تشکیل 
جمهوري اسالمي با توجه به مقتضیات زمان و مکان که نشان از درایت ایشان بود مي توان به 
ــید که امام براي مردم نقش بسیار اساسي و پر رنگ در نحوه ي اداره کشور در  این نتیجه رس

چهارچوب قانون اساسي در نظر گرفته است.
ــت که ایشان همواره  ــت، این اس مهم ترین نکته اي که در تمام گفته هاي امام مورد مداقه اس
ــهریور ماه 1357 که  ــته اند. از 22 ش در نطق هاي خود بر انتخابي بودن حکومت تأکید داش
»جمهوري اسالمي« را به جاي »حکومت اسالمي« گذاشتند و فرمودند: »نه یک کلمه کم و 
نه یک کلمه زیاد«، قالب و صورت نظام را به شکل انتخابي بر اساس آراي مردم مطرح کردند، 
به گونه اي که نهاد رهبري، ریاست جمهوري مجلس شوراي اسالمي همه از طریق آراي مردم 

شکل مي گیرد.
کلید واژه ها: مردم ساالری، مردم ساالری دینی، امام خمینی.
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مؤلفه هاي اساسي مردم ساالري دیني
مؤلفه ها و عناصر مردم ساالري دیني در دو مجموعه عناصر نظري و عناصر عیني مورد بررسي 

قرار مي گیرد. 

الف( عناصر نظري مردم ساالري دیني
عناصر نظري مردم ساالري دیني مجموعه اي  از عناصري هستند که صرفاً جنبه تئوریک دارند 
و پایه براي عناصر دیگري که نمود خارجي در بحث مردم ساالري مي یابند تلقي مي شوند. آنها 

اصول اساسي این الگو هستند )پورفرد 1385: 54-55( و به ترتیب زیر مي باشند:
1. توحید در ساحت خرد و اندیشه ورزي؛ 

2. عدالت و عدالت محوري؛
3. قانون و قانون مندي؛ 

4. تنوع و تکثر سیاسي مبتني بر آزادي مثبت. 

ب( عناصر عیني مردم ساالري دیني
عناصر عیني مردم ساالري دیني مجموعه اي از عناصري است که از حوزه اعتقادات فراتر رفته 

و جنبه عملي مي یابند که عبارتند از:

رهبـر
تعیین رهبر جامعه اسالمي با سازو کار انتخابات نمایانگر اوج حضور و مشارکت مردم در نظام 
مردم ساالري دیني است. براساس متون دیني و احادیث در زمان غیبت کبري، والیت و رهبري 
جامعه بر عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته شده است. فقیه جامع الشرایط یک عنوان کلي است 
که معموالً در هر زمان مصادیق متعددي دارد و شخص خاصي به عنوان فقیه جامع الشرایط 

براي والیت منصوب نشده است )یزدي 1375: 539(.
مشروعیت این والیت از سوي خداوند است شناخت و قبول والیت از سوي مردم موجب به 
ــیدن این والیت مي گردد: از آنجا که شناخت و تشخیص مصداق نیازمند تخصص  فعلیت رس
ــت، مردم با انتخاب خبرگان و تعیین رهبر از سوي آنان به طور غیرمستقیم رهبر جامعه را  اس
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تعیین مي نمایند )یزدي 1375: 556(. در جمهوری اسالمی این مهم از وظایف مجلس خبرگان 
رهبری می باشد.

مردم و نقش آنها در عرصه سیاسي
ــي از مهم ترین عرصه هاي حضور و مشارکت و مشورت با مردم است. حضور و  عرصه سیاس
مشارکت و مشورت و نظرخواهي از مردم ثبات و پایداري نظام را افزایش مي دهد. پیوند و ارتباط 
در قالب ساز و کارهاي پذیرفته شده، فرآیند حضور و ظهور نظرات و مطالبات مردم را تسهیل 
مي نماید. این امر در همه جوامع امنیت رواني، اجتماعي، سیاسي و نزدیکي شهروندان و حاکمان 

و مسئولین را باعث مي گردد.

قانون اساسي
ــي به عنوان میثاق ملي کشور نقش  ــاالر دیني، قانون اساس اصوالً در ایجاد یک نظام مردم س
تعیین کننده اي  ایفا مي کند. این قانون مبین نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و اقتصادي 
ــور است، در جامعه اي  که اسالمي بودن قوانین محور باشد و مشارکت سیاسي نه تنها  آن کش
ــود، قانون اساسي باید به  ــناخته مي ش ــئولیت نیز ش به عنوان یک حق بلکه یک تکلیف و مس
گونه اي  متفاوت از یک نظام مردم ساالر لیبرال در نظر گرفته شود، لذا در این قانون ساختار نظام 

حکومتي باید به صورتي تنظیم شود که زمینه این مشارکت سیاسي را فراهم آورد.

احزاب
ــازمان یافته که براي  ــت از: گروهي س ــک تعریف کلي مي توان گفت حزب عبارت اس در ی
کسب قدرت سیاسي و تحقق اهداف مادي و غیرمادي خود مبارزه مي کنند و داراي سازمان و 
ایدئولوژي بوده و بر اساس قانون براي کسب قدرت و آرمان ها و اهداف تالش مي کنند )یزدي 

.)147 :1375

انتخابات 
انتخابات یکي از سازوکارها در عرصه سیاسي است که در جهان معاصر در نظام هاي دموکراتیک 
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مورد استفاده قرار مي گیرد. آشکارترین مؤلفه انتخابات عمل رأي دادن تک تک شهروندان است 
که از ساده ترین و فراوان ترین اعمال سیاسي محسوب مي شود و مشارکت شهروندان را در امور 

جامعه محقق مي سازد )آلموند1377: 87(.

 آزادي
آزادي و اختیار یکي از ابعاد وجودي انسان و بهتر آن است که گفته شود در کنار عقل و خرد 
رکن دیگر وجود انسان مي باشد و انسانیت انسان جز به وسیله ي آن تحقق نمي یابد، بر همین 
اساس، آزادي یکي از طبیعي ترین حقوق انسان است که خداوند همزاد با وي آفریده است. حال 

در ادامه به بررسي عوامل عیني مردم ساالري دیني از نگاه امام خمیني مي پردازیم: 

 رهبر از دیدگاه امام خمینی
الف( گزینش رهبر 

ــرایط به صورت بالقوه حاکم یعني  ــاس دیدگاه امام فقیهان واجد ش در دوران غیبت، براس
ــه به صورت نوعي و بالقوه فقیه  ــتند و ادله نیز این را تأیید مي کند. بدین معنا ک منصوب هس
جامع الشرایط مي تواند حاکم مسلمانان باشد اما از ادله ي عقلي و نقلي والیت فقیه نصب بالفعل 

و شخصي آن یعني تعّین به شخص و تعّین فعلي آنها برنمي آید.

دو نظریه ي گزینش رهبر
نظریه ي  نصب الهي : براساس دیدگاه برخي از فقیهان، فقیه واجد شرایط از ناحیه ي خدا یا 
به بیان دیگر، از ناحیه ي  امام معصوم)ع( منصوب به رهبري و حاکمیت بر جامعه ي اسالمي است 

یعني بر جامعه والیت دارد.
نظریه ي انتخاب: بر اساس این نظریه، ولي فقیه به نحوي منتخب مردم خواهد بود. بدین معنا 
که آنها مستقیم یا غیرمستقیم یا به صورت تلویحي و یا ضمني در انتخاب و گزینش او نقش 
ــت؛1 گاه  ــت. این نقش گاه به صورت صریح و گاه ضمن پذیرش رهبري امام اس خواهند داش

1 . قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، اصل یکصدوهفتم: »از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبري شناخته 
و پذیرفته شدند.«
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مستقیم مانند یک رفراندوم عمومي – یکي از روش هاي مورد تأیید شهید رابع آیت اهلل سید 
ــتفتاء شعبي عام« )محمدباقر صدر  محمدباقر صدر: »یعود الي االمه امر التعیین من خالل اس

1410: 14(. و گاه غیر مستقیم نظیر انتخاب از طریق خبرگان منتخب مردم است.
دیدگاه اندیشمندان مسلمان در باب والیت ولي امر و نیز نحوه ي به قدرت رسیدن او معموالً 
ــیاري از شاگردانش داراي نظریه و  ــاس نظر بس به یکي از این دو نظریه برمي گردد. امام بر اس
دیدگاه مبتني بر نصب الهي یا انتصاب فقیه از ناحیه ي شارع است. به عنوان مثال مي فرماید: 
اگر امکان تشکیل حکومت به هیچ وجه نبود منصب فقیهان ساقط نمي شود، گرچه در تأسیس 
حکومت مغرور باشند. با این همه، هر کدام از آنان بر امور مسلمین والیت دارند، از بیت المال 
ــلمین نیز والیت دارند )ر.ک.به: امام خمیني 1379  گرفته تا اجراي حدود، بلکه بر نفوس مس

ج2: 466(.
البته آنچه از این بیان فهمیده مي شود نصب خاص و بالفعل نیست بلکه نصب بالقوه و نوعي 
ــت؛ چه از دید امام فقیه به دلیل فقیه بودنش و در صورت برخورداري از عدالت و به دلیل  اس
دارا بودن چنین ملکه اي، توانایي و لذا حق والیت را دارد اما اینکه چگونه چنین قوه اي تبدیل 
به فعل گردد، بحث دیگري است. براساس دیدگاه امام، فقیه مي تواند با قیام در راه خدا این حق 
را به دست آورد و به امر والیت بپردازد و اگر چنین شد، فقهاي دیگر حق دخالت یا مزاحمت 
ندارند، حتي مطرح مي سازد که اگر فقیهي در فقه است ]مربوط به والیت[ و اقدامي را شروع 
کرد دیگري نمي تواند در کار ناتمام او دخالت کند و حق اتمام آن را مشروع نکرده است )ر.ک.به: 

امام خمیني 1379ج2: 515-517(.
براساس این گونه اظهارات استنباط شده است که ایشان قائل به نصب الهي به صورت خاص 
است، در حالي که مي توان دریافت که با توجه به سایر سخنان و اظهارات ایشان در باب تبدیل 
والیت بالقوه به والیت بالفعل و مسائل مشابه نمي توان نصب بالفعل و بالتعین خاص را از دیدگاه 
ــش رهبر صحه مي گذارد و  ــام به وجود خبرگان منتخب مردم براي گزین ــي او دریافت. ام کل

مي گوید: 
ــان تعیین  ــا مجتهد عادلي را براي رهبري حکومتش ــردم به خبرگان رأي دادند ت ــر م اگ

ــري را به عهده بگیرد، قهري او مورد  ــد، وقتي آنها هم فردي را تعیین کردند تا رهب کنن

ــت.  ــود و حکمش نافذ اس ــت. در این صورت او ولّي منتخب مردم مي ش قبول مردم اس
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)امام خمیني 1378ج21 :371(

بنابراین حداقل مي توان گفت که امام در اینجا تبدیل والیت بالقوه ي فقیه یا مجتهد عادل 
ــي در جامعه منوط به گزینش خبرگان منتخب مردم مي کند و به  را به رهبري بالفعل سیاس
صراحت از او تحت عنوان ولي منتخب مردم یاد مي نماید و در این صورت حکم او را نافذ مي داند 
و از آنجایي که نافذ بودن حکم در تعابیر فقها عموماً به معناي برخورداري از مشروعیت است لذا 
در این صورت او را مشروع مي داند. البته آن گونه که برخي تصور کرده اند نیاز نیست که با توجه 
به سایر ایرادات و نوشته هاي امام خمیني این نفوذ را حمل بر نفوذ تکویني کنیم نه نفوذ شرعي 
)قاضي زاده 1385: 219(. تنها مي توانیم بگوییم که ایشان به یک راه براي رسیدن فقیه واجد 
شرایط به قدرت قائل نیست بلکه به راه هاي گوناگون قائل بوده و یکي از راه ها گزینش خبرگان 
منتخب مردم است. پس پذیرش نص عمومي و بالقوه نیز صرفاً تابع شرایط و ویژگي هاي خاص 

فقیه است. لذا مي گوید: 
ــي نتواند مصلحت جامعه را  ــد ول ــه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باش بلک

تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به  طورکلي 

ــي فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیري باشد، این فرد  در زمینه ي اجتماعي و سیاس

در مسائل اجتماعي و حکومتي مجتهد نیست و نمي تواند زمام جامعه را به دست بگیرد. 

)امام خمیني 1378ج21: 177-178( 

امام در جایی دیگر این گونه مطرح می کند: 
یک نفر آدمي هستم که به واسطۀ والیتي که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان ]مهندس 

مهدي بازرگان[ را قرار دادم. )امام خمیني 1378ج6: 59( 

ــتیباني این ملت دولت  و در جایی دیگر می فرماید: »من دولت تعیین مي کنم! ... من به پش
ــت« )امام  تعیین مي کنم« )امام خمیني 1378ج6: 59( و یا: »مرا ملت به رهبري پذیرفته اس

خمیني 1378ج5: 71(. 
ــت و قائل  بنابراین نمي توان با اطمینان گفت که امام نظریه ي نصب ولي فقیه را پذیرفته اس
ــت. در هر صورت، با ادله گوناگوني که بیان شد، شکي  به عدم دخالت مردم در انتخاب او نیس
ــت، که تعیین و انتصاب ولي فقیه در عصر غیبت، جهت رهبري و زعامت جامعه از سوي  نیس
خداوند سبحان، ضروري و حتمي است..... به این صورت که همه فقهاي جامع الشرایط منصوب 
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به والیت هستند... وظیفه مردم نصب و یا عزل ولي فقیه نیست.... )ر.ک.به: جوادي آملي 1368: 
 .)184-189

نکات اساسي در گزینش رهبر
1. امام خمیني ولي فقیه را به صورت نوعي و بالقوه منصوب مي داند )آن گونه که از نظریات 

ایشان استنباط مي گردد(.
2. امام خمیني نقش و دخالت مردم را در گزینش ولي فقیه رد نمي کند.

3. نصب نوعي و بالقوه به شرایط و ویژگي هاي فقیه یا مجتهد برمي گردد و در مورد پذیرش 
و اساسي بودن آنها بین غالب طرفداران دو نظریه اختالف چنداني نیست. به ویژه امام 
هم بر این شرایط تأکید دارد و در واقع برخورداري از شرایط به معناي نصب عام تلقي 

مي شود.
ــي جمهوري اسالمي ایران به طور تلویحي به تفکیک این دو مسئله توجه  4. قانون اساس
داشته است: یکي فقهاي واجد شرایط که بیان کننده ي  نصب است و دیگر انتخاب رهبر 

که بیان کننده ي نحوه ي به قدرت رسیدن رهبر از طریق انتخاب است: 
خبرگان رهبري درباره ي همه ي فقهاي واجد شرایط مذکور.... او را به رهبري انتخاب مي کنند 

)قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران اصل 107(.
پس منظور از نصب در دیدگاه امام به نظر نگارنده چیزي جز لیاقت و برخورداري از شرایط 
نیست؛ چه در این صورت چه کسي بهتر از صاحب شرایط براي حکومت بر جامعه اما این عبارت 
یعني واژه ي نصب از ناحیه ي شارع ارتباطي به نحوه ي به قدرت رسیدن فقیه در جامعه ندارد. 
این در حالي است که بررسي دو دیدگاه یا نظریه ي نصب و انتخاب منازعاتي را مطرح مي سازد 

که در ادامه به اختصار به آنها اشاره مي شود.

ب(حوزه ي اقتدار رهبر
پذیرش مراتب پایین تر اختیارات براي فقیه و به ویژه پذیرش دو حوزه ي قضاوت و فتوا اموري 
ــبهه اي وجود داشته باشد. او در موارد مناصب  ــتند که در انتساب آنها به امام کمترین ش نیس
ــرعي، گرفتن خمس و زکات، سایر مالیات هاي شرعي و صرف آن در  قضاوت، اجراي حدود ش
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مصالح مسلمین، والیت بر صغیران، سفیهان و.... اشارات صریح کرده است.
اما آنچه مهم تر است این است که او محدوده ي اقتدارات ولي فقیه را به لحاظ سیاسي بسیار 
گسترده مي داند به گونه اي که برخي از منتقدان ایشان در مخالفت با این گستردگي، محدوده ي 

اقتدار ولي فقیه را نوعي بدعت بزرگ و خطرناک دانسته اند. 
ــت و اداره ي  جامعه تفاوتي  ــتردگي حوزه ي  اقتدارات ولي فقیه در سیاس از نظر امام این گس
با حوزه ي  اقتدارات پیامبر یا امامان معصوم ندارد، لذا حکم ولي فقیه را نه تنها مقدم بر احکام 
فرعي که حتي مقدم بر اصول اعتقادي نیز مي داند و مطرح مي کند که فقیه در صورت تشخیص 
مصلحت بسیاري از اصول را نیز مي تواند موقتاً تعطیل کند. در اینجا به بررسي مختصر دیدگاه 

امام در باب حوزه ي اقتدار سیاسي و غیرسیاسي ولي فقیه مي پردازیم.
ــارات و حوزه ي  اقتدار فقیه حاکم بر جامعه یا ولي  ــام خمیني خود در تبیین حدود اختی ام
ــر در کتاب البیع، بخش مربوط به والیت فقیه چنین نتیجه گیري مي کند: نتیجه ي همه ي   ام
آنچه ذکر کردیم آن است که براي فقیه همه آنچه براي امام معصوم ثابت است، ثابت مي باشد. 
مگر اینکه دلیل قائم شود که اختیارات آنها از جهت والیت و سلطنت آنها نیست بلکه مربوط 
به جهات شخصي آنها به سبب شرافت آنان بوده است یا اینکه اگرچه دلیل داللت مي کند که 
شیئي خاص از جهت شئون حکومتي و سلطنت براي معصوم ثابت است. بااین حال، اختصاص 
به امام معصوم دارد و از آن تعدي نمي شود، کما اینکه این مطلب در جهاد غیر دفاعي مشهور 

است. اگرچه در آن نیز بحث و تأمل است )ر.ک.به: امام خمیني 1379ج2: 496(.
ــت  ــخص معصوم اعم از پیامبر یا امام در حکومت و سیاس امام درباره ي حوزه ي  اختیارات ش
بحث کرده ولي بیان این موضوع به گونه اي است که تمام امور سیاسي جامعه را در قالب اجراي 
قانون شرع و اقامه ي حدود الهي به طور کامل دربرمي گیرد و تمام این اختیارات پس از معصوم 

در اختیار فقیه عادل خواهد بود، معیار اساسي در اینجا مصالح دین و مصالح مردم است. 

نقش و مشارکت مردم از دیدگاه امام خمیني 
در اندیشه و سیره ي امام، مشارکت مردمي به عنوان یک مسئله ي اصلي، اساسي و تعیین کننده 
در حوزه ي تعیین سرنوشت مشترک عمومي مورد توجه و عنایت کامل قرار گرفته است. او با 
توجه به بنیان هاي اسالمي، نگرش سیاسي خود و به پیروي از پیامبر اسالم و پیشوایان راستین 
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او – که بیعت را راه ورود مردم به سیاست و مشارکت در تعیین سرنوشت خود مي دانستند – 
ــت و تصمیم گیري هاي اساسي جامعه در قالب  بارها بر ضرورت ورود مردم در صحنه ي سیاس
نهادهاي حکومتي تأکید کرده و آن را به عنوان بزرگ ترین عامل ثبات حکومت و ضامن حفظ 

امنیت در جامعه معرفي نموده است. براي نمونه تأکید دارد: 
ــان، خود  ــارت و همگامي آنها با حکومت منتخب خودش ــارکت و نظ آگاهي مردم و مش

بزرگ ترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود. )امام خمیني 1378ج4: 248(

مشارکت مورد نظر امام، مشارکتي همه جانبه و در تمام ابعاد جامعه و از سوي همه ي مردم 
جامعه است که او از آن تحت عنوان مشارکت کامل همه ي  مردم یاد مي کند و اصالحات جامعه، 

تأمین استقالل مملکت و آزادي مردم را در سایه ي آن مي داند: 
ــاس کار یک جمهوري اسالمي، تأمین استقالل مملکت و آزادي ملت ما و... اصالحات  اس

ــارکت کامل همۀ مردم خواهد بود. )امام خمیني 1378ج5:  الزم .... این اصالحات با مش

)155

بنابراین در نگاه او مشارکت سیاسي انحصار به گروه یا طبقه یا جناح یا صنف خاصي ندارد، 
جنسیت نمي شناسد و قومیت را مورد توجه قرار نداده به دین و نوع نگرش انسان ها نیز کاري 
ندارد، بلکه از نظر او همه ي مردم جامعه حق مشارکت در همه ي امور سیاسي خویش را خواهند 
داشت و در برابر چنین حقي آنها مکلف خواهند بود. او در بیاني دیگر، از بین سه عامل اساسي 
که در پیروزي انقالب و غلبه بر طاغوت داشته است، یکي را مشارکت همه ي مردم مي داند و 

آن را در کنار ایمان و اعتماد به خدا و وحدت کلمه قرار مي دهد و به وضوح مطرح مي سازد: 
ــما مردم شریف ایران .... توانستید با اتکال به خداي متعال و وحدت کلمه و مشارکت  ش

ــد. )امام خمیني  ــت ابرقدرتها را بلرزانی ــان غلبه کنید و پش ــرها بر طاغوت زم ــۀ قش هم

1378ج6: 518(

ــي از عدم مشارکت سیاسي مردم مسئول بودن تمام جامعه را  به عالوه در برابر خطرات ناش
ــازد )ر.ک.به: امام خمیني 1378ج19: 328(. و در بیاني دیگر تأکید بر مشارکت  مطرح مي س

دادن مردم در امور به وسیله ي حکومت دارد: 
مردم را در همۀ  امور شرکت بدهیم ... دولت عامل اینهاست، قوه ي قضاییه عامل اینهاست، 

ــت؛ اداي تکلیف باید بکنند، شرکت  ــت، قوۀ مقننه عامل اینهاس قوۀ اجراییه عامل اینهاس
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بدهند مردم را در همۀ امور... )امام خمیني 1378ج5: 55(

ــیره ي  سیاسي امام نیز نشان دهنده ي این است که او خود یکي از  ــت که س این در حالي اس
ــت و مراسم استقبال از ورود  ــي – دیني در جهان معاصر بوده اس مردمي ترین رهبران سیاس
ایشان به ایران – پس از تبعید چهارده ساله – و مراسم تشییع پیکر ایشان – پس از ده سال 
رهبري – که در نوع خود کم نظیر یا حتي بي نظیر بوده، مؤید این امر است. او مردم را همواره 
مخدوم خویش و خود را خادم مردم مي دانست و هرگز نفع شخصي خویش را بر منافع مردم 

مقدم نمي داشت و از آبرو و حیثیت خود نیز در راه آنان و به صالح آنان مي گذشت.
حکومت واقعي او بر دل ها بود و در قلب میلیون ها انسان مسلمان و حتي غیرمسلمان نام و 

یادش احترام انگیز حک شده است.

روابط مردم و حکومت 
الف( لزوم خدمتگزاري مسئوالن 

ــي و پذیرش حق مشارکت مردم در سرنوشت خویش و کیفیت آن از ناحیه ي  پس از بررس
ــروعیت محض الهي هم روي کار آمده  ــام، از دیدگاه او هر حکومتي ولو آنکه بر مبناي مش ام
باشد، نسبت به مردم مسئولیت هاي خطیري دارد و بزرگ ترین مسئولیت حکومت امانتداري و 

خدمتگزاري نسبت به مردم است. براي نمونه او در این باره مي فرماید: 
خدمتگزار باشید به این ملتي که آن دست هاي خیانتکار را قطع کرد و این امانت را به شما 

ــما االن امانت بزرگي از دست این ملت تحویل گرفتید و مقتضاي امانتداري این  ــپرد. ش س

ــته حفظ کنید و به طور شایسته به نسل آینده و دولت هاي  ــت که آن را به طور شایس اس

ــید ملت پشت شماست، و مادامي که ملت  آینده تحویل بدهید، و مادامي که این طور باش

ــما باشد هیچ آسیبي به شما و به کشور نمي رسد... روزي که شما احساس کردید  همراه ش

ــوید. بدانید که مردم  ــار به مردم بیاورید بدانید که دیکتاتور دارید مي ش که مي خواهید فش

معلوم مي شود از شما رو برگردانده اند.... در هر صورت آني که براي شما مهم است خدمت 

کردن به همۀ طبقات خصوصاً مستضعف ها، خصوصاً محرومیتي که در طول تاریخ محروم 

بوده اند این بیچاره ها. باید خدمت کنید. )امام خمیني 1378ج18: 78-80(
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ب( توجه بیشتر به طبقات محروم 
 امام درباره ي  دادن امکانات به توده هاي مردم تأکید فراوان داشتند. راجع به برنامه هاي رادیو 

و تلویزیون مي گوید:  
ــم  ــت که وقتي مي بینم رادیو – تلویزیون را هر وقتي بازش مي کنم از من اس من مدتهاس

ــتقالل دهیم و خودمان کنار  ــم نمي آید. ما باید به مردم ارزش بدهیم، اس مي برد، خوش

ــد،  ــت ما باش ــّر کارها نظارت کنیم. ولي اینکه تمام کارها دس ــتیم و روي خیر و ش بایس

ــد، اما آن بیچاره ها که کار مي کنند هیچ چیز دستشان  ــت ماها باش رادیو – تلویزیون دس

ــتیم دست ما باشد، به نظر من این صحیح نیست. )امام  ــد، ولي ما که هیچ کاره هس نباش

خمیني 1378ج19: 346(

ــئوالن  ــان در مورد نقش نظارتي و نصیحتي مردم درباره ي  حکومت و مس نهایت اینکه ایش
حکومتي و ضرورت آن مي فرماید: 

و آن روزي که دیدید و دیدند که انحراف در مجلس پیدا شد، انحراف از حیث قدرت طلبي 

ــد، در رئیس جمهور پیدا شد، آن روز  ــور در وزیرها پیدا ش و از حیث مال طلبي، در کش

ــرده؛ از آن وقت باید جلویش را  ــت بخوریم، خودنمایي ک ــد که عالمت اینکه شکس بدانن

ــان بدهد و آن مسائلي که سابق و آن افرادي  بگیرند... مجلس که بخواهد قدرتمندي نش

که سابق در مجلس بودند آن کارها را بکند، خود مردم باید جلویش را بگیرند.... و مردم 

ــند و مواظب همه ي اینها باشند.... این مردمند که آمدند ما را  ــما باش هم باید مواظب ش

ــان به اینها خدمت کنیم، نمي توانیم از  ــد بیرون از همۀ اینها و ما اگر تا آخر عمرم آوردن

عهدۀ خدمت اینها برآییم.... )امام خمیني 1378ج16: 23-24(

قانون اساسي از دیدگاه امام
 امروزه براي قانون مصادیق فراواني وجود دارد، اما در دیدگاه امام منظور از قانون به طور کلي 
قانون الهي یا شریعت آسماني یا دستوراتي که به وسیله ي  وحي خداوندي به پیامبر ابالغ شده، 
و به عنوان اصول دیني و مکتبي از آن یاد مي گردد، مي باشد و حکومت دیني مورد نظر امام به 

این قانون مقید است.
ــداف، ارکان و  ــوان چهارچوب تعیین اه ــا قانون مدوني که به عن ــي ی به عالوه قانون اساس
ــي در چهارچوب و ضوابط شریعت آسماني در واقع بخشي از  ــئولیت هاي یک نظام سیاس مس
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قانون الهي آن جامعه قلمداد مي گردد، مي تواند معیار باشد. پس قانون در نگاه اولیه در نظر امام 
ــد و سایر قوانین باید بر اساس این  ــي جامعه مي باش قانون و قرآن و در نگاه ثانویه قانون اساس

دو، وضع شوند. سپس باید دید که آنها به تصویب مردم یا هیأت حاکمه رسیده است یا خیر؟
ــلم است قانون اساسي در صورتي که خالف قوانین اسالمي )قانون به مفهوم اول(  آنچه مس

باشد هیچ الزامي را ایجاد نمي کند. حضرت امام در این باره مي فرمایند: 
ــان، بحث مي کنیم، نه اینکه قانون  ــهم« با ایش ما از طریق »ألزموهم بما ألزموا علیه أنفس

اساسي در نظر ما تمام باشد بلکه اگر علما از طریق قانون صحبت کنند، براي این است که 

ــت. »و ااّل ما لنا  ــي، قانون خالف قرآن را از قانونیت انداخته اس اصل دوم متمم قانون اساس

ــالمند و قرآن کریم؛ علماي اسالمند و احادیث  ــالم؛ علماي اس و القانون« ماییم و قانون اس

ــالمند و احادیث ائمۀ اسالم. هر چه موافق دین و قوانین اسالم باشد ما با  نبوي؛ علماي اس

ــد – ولو قانون اساسي باشد،  کمال تواضع گردن مي نهیم و هر چه مخالف دین و قرآن باش

ولو الزامات بین المللي باشد – ما با آن مخالفیم. )امام خمیني 1378ج1: 116(

در این نگاه قانون اساسي نیز مشروعیتش را از تنفیذ و امضاي ولي امر کسب مي کند و رهبري 
که این گونه برگزیده شود )اگرچه در قانون اساسي نیز نسبت به او محدوده اي از اختیارات ذکر 
شده باشد( الزام خاصي براي رعایت آن ندارد. البته پس از تأیید اسالمي بودن آن، رهبر نسبت 

به آن الزام کامل خواهد داشت چه آن را بخشي از قوانین اسالم مي داند.
ــروعیت ولي امر را انتخاب مردم، خواه به صورت رفراندم عمومي یا  ــأ مش همچنین اگر منش
ضمني و خواه انتخاب غیر مستقیم از سوي خبرگان منتخب مردم بدانیم و فقیهي را که اصوالً 
ــده است، داراي والیت ندانیم و مردم یا نمایندگان آنان را معطي والیت  مورد انتخاب واقع نش
بدانیم، در این صورت تقید به قانون اساسي یا اصوالً هر پیمان و معاهده ي عمومي دیگري – 
ــود و یا نه – براي رهبر یا هر مقام منتخب دیگري  ــالمي بودن آن یا صددرصد تأیید ش که اس
الزام آور است. در بیاني در مورد رهبري خود و آراي عمومي نسبت به آن و معرفي دولت موقت 

مي فرماید:  
و دیدید تاکنون که آراي عمومي با ماست و ما را به عنوان »وکالت« یا بفرمایید به عنوان 

»رهبري«، هم قبول دارند – از این جهت ما یک دولتي را معرفي مي کنیم. )امام خمیني 

1378ج6: 58(
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و یا در مورد نمایندگان مجلس مي گوید:  
ــند وکالت آنان محدود به حدود  ــاس انتخاب شده باش و اصوالً نمایندگاني که بر این اس

جمهوري اسالمي است. )امام خمیني 1378ج9: 308(

در نظام جمهوري اسالمي بر اساس دیدگاه و نظر امام حکومت در برابر قانون اساسي مسئول 
و ملزم است. البته بررسي سیره ي عملي امام نشان دهنده ي این نکته است که در بعضي موارد 
ــت. شاید  ــي اتخاذ کرده اس ــي نبوده و تصمیماتي فوق قانون اساس خود مقید به قانون اساس
مهم ترین موارد فوق، که مورد گالیه ي نمایندگان مجلس شوراي اسالمي نیز واقع شد، تشکیل 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که داوري بین مجلس و شوراي نگهبان را به عهده گرفته 

بود.
در مورد قانون هاي عادي نیز نظر امام این است که مسلماً این گونه قوانین باید در چهارچوب 
قوانین اسالم و قانون اساسي به تصویب برسند و به همین جهت تشکیل شوراي نگهبان با هدف 

زیر در قانون اساسي پیش بیني شده است: 
ــالم و قانون اساسي از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس  ــداري از احکام اس به منظور پاس

شوراي اسالمي با آنها شورایي به نام شوراي نگهبان با ترکیب زیر تشکیل مي شود. )قانون 

اساسي اصل 91(

این قوانین نیز وقتي در چهارچوب اسالم و قانون اساسي باشند، الزام آور هستند و رهبر نسبت 
ــوراي اسالمي را ارج  ــت. بنابراین امام در چهارچوب فوق مجلس ش به آنها تبعیت خواهد داش
مي نهادند و آن را در رأس امور و باالترین نقطه ي هرم قدرت مي دانستند و اختیاراتي از قبیل 

تشخیص ضرورت را، چنانکه گذشت، به مجلس شوراي اسالمي واگذار کرده بودند.
براي نمونه درباره ي شأن قانون گذاران مي فرماید: 

ــت  ــه مي خواهند این انقالب را به شکس ــت ک ــي از اموري که مطمح نظر آنهایي اس یک

ــت که در رأس همه اموري که در  ــت... مجلس یک چیزي اس ــانند قضیه مجلس اس برس

ــت. یعني مجلس خوب همه چیز را خوب مي کند و مجلس بد همه  ــور است واقع اس کش

چیز را بد مي کند. و لهذا آنهایي که قباًل در این کشور حکومت داشتند سعیشان این بود 

که مجلس را نگه دارند. )امام خمیني 1378ج18: 282(

امام در مقابل قوانین عادي نیز موضعي مشابه با موضع خود در برابر قانون اساسي داشتند و 
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به آن مقدار که به ایشان مربوط بود عمل مي کردند. البته با توجه به اینکه مجلس در حوزه ي  
کار خویش تفوقي بر رهبر ندارد و قوانین خاصي را براي این نهاد نمي تواند تصویب کند، عماًل 
ــه به طور خاص وظیفه اي را براي رهبر تعیین کند، پیش نمي آید و اگر پیش بیاید  ــوردي ک م
براساس دیدگاه امام این معیار مصلحت است که تعیین کننده است. زندگاني و رهبري او نشان 
ــان دهنده ي  خضوع در برابر قوانین عادي است. ولي مسلماً  ــیره ي  عملي اش نش مي دهد که س
قوانین عادي از قوانین اساسي مهم تر نمي باشد، لذا در هنگام تعارض و وجود مصلحت معارض 

با قوانین عادي تردیدي در تقدم آن مصلحت نیست.
ــان به ویژه در مسائل شخصي و خانوادگي خویش به قانون عادي اعتنایي بسزا داشته و  ایش
هرگز براي خود یا افراد خانواده اش برتري خاصي را نمي طلبید و به اصل برابري رهبري در برابر 
قانون با تمام افراد جامعه باور کامل داشت. در سال هاي اول پیروزي طبق قانون رئیس شوراي 
قضائي و دیوان عالي کشور از امام درخواست ارائه ي  صورت دارایي هاي ایشان و خانواده درجه ي  

اولشان را کرد که امام بالفاصله این کار را انجام دادند )قاضي زاده 1358: 209(.

احزاب سیاسي از دیدگاه امام  خمیني 
ــالمي از یکسو و درک  ــبت به معارف، قوانین و احکام اس معرفت جامع و همه جانبه امام نس
مقتضیات زندگي مدني و سیاسي جامعه امروز ازسوي دیگر، در منظومه فکري و اندیشه سیاسي 
ــي را به عنوان ابزار مهم مشارکت در قالب یک سري  ــئله تحزب و کثرت گرایي سیاس امام مس
شرایطي که در حقیقت مقوم هویت و ماهیت حزب سیاسي است پذیرفته است که البته شرایط 
ــده براي کل جوامع اسالمي حائز  ــالمي که از سوي امام ذکر ش ــي اس قوام بخش حزب سیاس
اهمیت است، در دیدگاه ایشان احزاب سیاسي با هر تفکر و اندیشه که باشند زماني مي توانند در 

درون جامعه اسالمي مشغول فعالیت شوند که داراي ویژگي هاي ذیل باشند: 

الف( عدم برخورد مسلحانه با حکومت و نظام مستقر در جامعه اسالمي
ــي نیست، حزب سیاسي در صورت  ــلحانه اصوالً از ویژگي هاي یک حزب سیاس برخورد مس

چنین برخوردي در بینش امام کاماًل فاقد مشروعیت سیاسي است، ایشان مي گوید: 
ــاب هم  ــلمین حس ــتند و ما آنها را جزء مس ــد که بعض احزابي که انحرافي هس مي بینی
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ــي دارند،  ــلحانه ندارند و فقط صحبتهاي سیاس ــم، مع ذلک، چون بناي قیام مس نمي کنی

ــت که ما با احزاب  ــریه دارند به طور آزاد. پس بدانید که این طور نیس هم آزادند و هم نش

دیگري، یا گروههاي دیگري، دشمني داشته باشیم. ما البته میل داریم که همۀ گروهها و 

همۀ احزاب به اسالم برگردند و راه مستقیم اسالم را در پیش بگیرند و همه مسلم بشوند. 

بر فرض اینکه مسلم نشدند، مادامي که آنها با ما جنگي ندارند و با کشور اسالمي جنگي 

ندارند در مقابل اسالم قیام مسلحانه نکرده اند، به طور آزاد دارند عمل مي کنند و به طور 

آزاد حرفهاي حودشان را دارند مي زنند. )امام خمیني 1378ج14: 343(

احزاب سیاسي از لحاظ مبنا و اعتقادات ایدئولوژیکي از دیدگاه امام آزاد هستند هرچند اگر 
به ایدئولوژي و اعتقادات اسالمي برگردند، مطلوب است. اما آنچه بسیار حائز اهمیت است حوزه 
ــي است؛ یعني احزاب سیاسي در حوزه ي تفکر و اندیشه  رفتار و کنش اجتماعي احزاب سیاس
آزاد هستند به شرط عدم برخورد مسلحانه با نظام مشروع و مقبول جامعه. ایشان در جاي دیگر 

مي فرمایند: 
»ما یک حزب را، یا چند حزب را که صحیح عمل مي کنند مي گذاریم عمل بکنند، و باقي 

همه را ممنوع اعالم مي کنیم« )امام خمیني 1378ج9: 300(.

ب(انتقاد به جاي توطئه
ــالت و مسئولیت سیاسي و اجتماعي که دارند باید به طور دائم  ــي به لحاظ رس احزاب سیاس
ــت هاي دولت و حکومت نظارت و انتقاد مفید  به عنوان نهادهاي انتقادکننده بر اعمال و سیاس
ــته باشند و دولت را از هرگونه انحراف، فساد، استبداد و خودکامگي جلوگیري نمایند، نه  داش
ــرنگوني نظام و دولت مقبول جامعه باشند، اساساً حزب سیاسي که  اینکه درصدد نابودي و س
ــغول فعالیت است، ماهیتاً حزب سیاسي نیست و از لحاظ قانوني  با چنین انگیزه و هدفي مش

فعالیت او ممنوع است. امام در این رابطه مي فرمایند: 
ــه مي خواهد بگویند، توطئه  ــت؛ هر چ ــت. آزادي، آزادي بیان اس آزادي غیر از توطئه اس

نکنند. )امام خمیني 1378ج7: 133(
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ج( عدم وابستگي به قدرت هاي خارجي
ــي به قدرت ها و دولت هاي خارجي هر چند پیوند ذاتي و جوهري  ــتگي احزاب سیاس وابس
ــي در عین وابستگي به قدرت ها  ــالمي ندارند، احزاب سیاس با تضعیف و نابودي دولت هاي اس
ــان  ــند. اما تجربه هاي تلخ تاریخي به خوبي نش مي توانند عنصر مفیدي براي جوامع خود باش
ــتگي شخصیت ها، احزاب و گروه هاي جوامع اسالمي به قدرت هاي استکباري  داده اند که وابس
ــتعماري تمام ناهنجاري ها و مصیبت هاي بزرگ سیاسي- اجتماعي را در جوامع اسالمي  و اس
ــالمي در تمام  ــا جرأت مي توان گفت حقارت و زبوني امروز جوامع اس ــود آورده، لذا ب را به وج
عرصه هاي علمي، فرهنگي، اقتصادي و سیاسي معلول و برآیند وابستگي هاي مطلق و متملقانه 
گروه ها، شخصیت ها و احزاب سیاسي جوامع اسالمي در گذشته تاریخي به قدرت هاي خارجي 
ــت، احزاب وابسته به قدرت هاي استعماري هیچ گاه خصلت ها و ویژگي هاي یک حزب  بوده اس
ــبت به قدرت هاي خارجي  ــیت ویژه اي  نس ــته و ندارند، از این جهت امام حساس بومي را نداش

واستکباري دارد و مي گوید: 
»هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرتهاي خارجي را، اجازۀ خیانت نمي دهیم« )امام خمیني 

1378ج5: 139(.

د( حمایت مردمي
امام مبناي آزادي فعالیت هاي احزاب سیاسي را به پذیرش جامعه پیوند مي زند و در مواجهه 
با این سؤال که به چه میزان در حکومت دیني احزاب و گروه هاي غیر اسالمي پذیرفته خواهد 

شد مي گوید: 
»ما به حزبي که مطرود جامعۀ اسالمي است اجازه ي ورود به حکومت اسالمي را نخواهیم 

داد« )امام خمیني 1378ج5: 346(.

ه( سازگاري با وحدت ملي
ــد با وحدت کلمه جامعه مفهوم پیدا مي کند و  ــان نیز فعالیت احزاب در پیون از دیدگاه ایش
ــا پراکندگي اجتماعي بروز  ــت به صورت تجزیه ارضي ی ــازگاري با وحدت ملي ممکن اس ناس
کند. چنانچه وجود احزاب یا فعالیت آنها نا سازگار با همبستگي ملي و اجتماعي باشد، باید از 
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فعالیت ها و اجراي برنامه هاي آن جلوگیري شود.

انتخابات از دیدگاه امام خمیني 
از حقوق اولیه هر ملتی نیز آن است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت  خود را 
در دست داشته باشد. این بیان از فرمایشات امام ترسیم کننده ي میزان حق مردم در تشکیل 
حکومت اسالمی است. همچنانکه بدون اراده ي مردم، تحقق چنین نظامی از محاالت است، اداره 
ــت. در دیدگاه امام حکومت های  و ادامه آن نیز مدیون حضور مردم در صحنه و انتخاب آنهاس
دیگر و از جمله نظام سلطنتی چون متکی به اراده و رأی همگان نیست، بی اعتبار است. امام در 

اوایل پیروزی انقالب بیش از هر چیزی بر آرای عمومی تاکید داشتند: 
ماهیت  جمهوری اسالمی این است که با شرایطی که اسالم برای حکومت قرار داده است، 

ــالم باشد. )امام  ــده و مجری احکام اس ــکیل ش با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تش

خمیني 1378ج4: 444(

ــرم)ص( و امام  علی - علیه  ــا از رویۀ پیامبر اک ــالمی« مورد نظر م ــت »جمهوری اس حکوم

السالم- الهام خواهد گرفت و متکی به آرای ملت  خواهد گردید. )امام خمیني 1378ج4: 

)335

ــتیم. ملت ما هرطور رأی داد ما هم از آن تبعیت می کنیم. ما حق  ما تابع آرای ملت هس

ــالم به ما حق نداده است  ــت، پیغمبر اس نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده اس

که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. )امام خمیني 1378ج11: 34(

این اختیار و حق مردمی در تمامی شئون حکومت  ساری و جاری است، امام درباره ي انتخاب 
نمایندگان می فرمایند: 

ــل را تحمیل کند...  ــه بتواند یک وکی ــت ک ــد بدانند که امروز هیچ قدرتی نیس ــه بای هم

ــد که  ــته باش ــت که قدرت این را داش هیچ کس االن در ایران، هیچ مقامی در ایران نیس

ــت. )امام خمیني  ــئولیت  به عهدۀ ملت اس ــل کند. بنابراین، امروز مس ــک وکیل تحمی ی

1378ج12: 181( 

ــیس نظام جمهوري اسالمي بر  تأکید امام بر نقش مردم وعنصر انتخاب صرفاً به دوران تأس
ــا آن را به عنوان حکم ثانوي و از باب جدل با مدعیان بین الملل تلقي کنیم، بلکه  ــردد ت نمي گ



138

94
ن 

ستا
تاب

 | 
4 

ره
ما

 ش
م |

سال
ر ا

 د
ی

اس
سی

شه 
دی

ه ان
ـام

لنـ
فص

ــتقرار نظام اسالمي نیز استمرار داشته است. البته برخي معتقدند مردم در نظریه  در دوران اس
ــئله ي  ــتند زیرا به طور مثال امام در مس ــي امام خمیني از جایگاه باالیي برخوردار نیس سیاس

انتخاب رهبر این حق انتخاب کردن را براي نخبگان روحاني و نه براي مردم قائل است.
امام در نامه اي  خطاب به رئیس مجلس خبرگان تصریح مي نمایند: 

ــان تعیین  ــا مجتهد عادلي را براي رهبري حکومتش ــردم به خبرگان رأي دادند ت ــر م اگ

ــري را بر عهده بگیرد، قهري او مورد  ــد، وقتي آنها هم فردي را تعیین کردند تا رهب کنن

قبول مردم است در این صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حکمش نافذ است. )امام 

خمیني 1378ج21: 371( 

امام در جایي دیگر نیز شرط تولي امور مسلمین را آراي اکثریت دانسته و در پاسخ به سؤالي 
که در چه صورتي فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسالمي والیت دارد، پاسخ مي دهند:

ــکیل حکومت بستگي دارد به  ــلمین و تش  والیت در جمیع صور دارد. لکن تولي امور مس

ــي هم از آن یاد شده است، و در صدر اسالم   ــلمین، که در قانون اساس آراي اکثریت مس

تعبیر مي شده به بیعت با ولي مسلمین. )امام خمیني 1378ج20: 459( 

امام آگاهي و مشارکت مردم را ضامن تأمین امنیت جامعه مي داند. ایشان مي گوید: 
ــان، خود  ــارت و همگامي آنها با حکومت منتخب خودش ــارکت و نظ آگاهي مردم و مش

بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود. )امام خمیني 1378ج4: 248(

بنابر رأي امام در حکومت جمهوري اسالمي است که حقوق مردم ایران به طور کامل محقق 
ــعائر الهي آسان تر محقق  ــاس تحت شرایط همین حکومت، احکام و ش ــود و بر این اس مي ش
ــود. چون مردم به صورت نهادیني و قانونمند از آزادي عقیده، بیان، تبلیغ، فعالیت هاي  مي ش
مطبوعاتي، گروهي، حزبي و امثال آن برخوردار مي شوند و در انتخابات مختلف مجلس، ریاست 
ــي شده و در سرنوشت سیاسي- اجتماعي خود مشارکت  جمهوري و ... وارد رقابت هاي سیاس
فعال نموده که در نتیجه از هرگونه انحراف در زندگي سیاسي و حوزه عمومي جامعه جلوگیري 

مي شود. امام مي فرمایند: 
ــالمي معنایش این است که همۀ مردم رأي بدهند یا اکثریت رأي بدهند به  جمهوري اس

ــالم  ــالم. جمهوري اي که در آن قانونش قانون اس اینکه جمهوري؛ لکن احکام، احکام اس

ــد که قانونش قانون اسالم نباشد، این آن نیست که ملت ما  ــد. اگر یک جمهوري باش باش
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ــالم تحقق پیدا  ــر آن دادند، این همه خون دادند مردم به اینکه اس ــد و رأي ب مي خواهن

بکند، دنبالۀ کار انبیاست؛ دنبالۀ کار رسول خداست؛ دنبالۀ کار امیرالمؤمنین است. )امام 

خمیني 1378ج8: 42(

آزادي
این بیان امام که معتقدندآزادی با ابعاد مختلفش در رشد و تکامل انسان و جامعه نقش مؤثری 
ــمار می رود. به نظر ایشان  ــت و از موهبت های الهی به ش دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار اس
قرآن به آزادی عقیده و اندیشه اشاره می کند و همچنین یکی از رسالت های پیامبران از آدم تا 
خاتم االنبیاء آزادی انسان از خمود و جمود و بردگی است. ائمه)ع( نیزآزادی انسان را مورد توجه 
قرار داده اند. بنابراین قرآن و سنت، آزادی را جزو فطرت انسان می داند و یکی از علل انحطاط 

مسلمین در بعضی از اعصار خمود و جمود فکری آنان و ناشی از نبودن آزادی است.
ــالم به آزادی عقیده تأکید شده است، زیرا از یکسو انتخاب عقیده در  ــان، در اس به نظر ایش
فضای آزاد و به دور از اجبار و اکراه، امکان پذیر است و از سوی دیگر، نمایاندن اندیشه منطقی و 

عرضه برهان قوی، در فضای آزاد و هنگام وجود آزادی بیان میسر است.
ــان آزادي از حقوق اولیه بشر است که از آغاز خلقت به او عطا شده است، آزادي  به نظر ایش
که امام از آن به عنوان نعمت بزرگ الهي، و امانت الهي یاد مي کند، امتیاز به حساب نمي آید تا 
دولتي آن را عطا کند و یا احیاناً آن را پس بگیرد. آزادي حقي است همانند حق حیات که آدمي 

قبل از تشکیل جامعه و دولت از آن برخوردار بود و دولت نیز موظف به پاسداري از آن است: 
ــم، من مي خواهم حرفم آزاد باشد، من  ــت که من مي خواهم آزاد باش ــر اس حق اولیۀ بش

مي خواهم مستقل ]باشم[، من مي خواهم خودم باشم. )امام خمیني 1378ج3: 510(

یا در جاي دیگري مي فرماید: 
»هیچ فردي حق ندارد انساني و یا جامعه و ملتي را از آزادي محروم کند« )امام خمیني 

1378ج5: 387(. 

از نظر امام آزادی امر واضحی است که نیازی به تعریف ندارد، لذا ایشان فرمودند: 
ــد. مردم عقیده شان آزاد است. کسی  ــئله ای نیست که تعریف داشته باش آزادی یک مس

ــی الزام به شما  ــته باشید. کس ــما باید حتماً این عقیده را داش ــان نمی کند که ش الزامش
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نمی کند که حتماً باید این راه را بروید. کسی الزام به شما نمی کند که باید این را انتخاب 

ــی، یا در آنجا چه شغلی را  ــکن داشته باش ــی الزامتان نمی کند که در کجا مس کنی. کس

انتخاب کنی آزادی یک چیز واضحی است. )امام خمیني 1378ج10: 94-95(

ــالم آن را امری فطری می داند و  ــت و اس ــه امام، آزادی عطیه ای الهی اس ــاس اندیش بر اس
ــاه را سلب آزادی های اجتماعی  ــکل گیری نهضت اسالمی ایران بزرگ ترین جرم ش در اوج ش
دانسته و چنان شفاف و آزاداندیشانه از آن سخن می گویند که به حق شایسته روشنفکرترین و 

روزآمدترین و آگاه ترین سیاستمدار فرزانه و فرهیخته دینی می باشد: 
ــت؟ این چه آزادی است که اعطا فرموده اند آزادی  ــت که در ایران هس این چه وضعی اس

ــت؟! خود این کلمه جرم است. کلمۀ اینکه »اعطا کردیم  ــدنی اس را؟! مگر آزادی اعطا ش

ــت. آزادی مال مردم هست، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به  آزادی را« این جرم اس

ــی آزادی داده به مردم. »اعطا کردیم« چه غلطی  ــالم آزادی داده، قانون اساس مردم، اس

ــا کردیم آزادی را بر  ــتی اصلش؟ »اعط ــت؟ به تو چه که اعطا بکنی؟ تو چه کاره هس اس

مردم«! آزادی اعطایی این است که می بینید. آزادی اعطایی که آزادی- حقیقتاً- نیست، 

این است که می بینید. برای این است که مردم را اغفال کنند.« )امام خمیني 1378ج3: 

)406-407

ایشان درباره ي آزادی عقیده چنین فرمود: 
 اسالم بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی آزادی داده است. آنان 

نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همۀ انسانها قرار داده است، بهره مند 

ــوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم، در جمهوری اسالمی کمونیستها نیز  ش

در بیان عقاید خود آزادند. )امام خمیني 1378ج4: 363-364(

به نظر امام اسالم آزادی را حق همه مردم می شمارد و آن را موجب رشد و تکامل انسان ها 
می داند و حد آن را مرزهای الهی ذکر کرده است. بدیهی است که این بایدها و نبایدهای الهی 

هرگز مخل آزادی نیست، بلکه ضامن و تأمین کننده آزادی است. 
ــي  ــتند و کس ــهروندان در حیطه زندگي خصوصي آزاد هس به طور کلي از دیدگاه امام، ش
ــود و حریم خصوصي افراد دربرگیرنده حوزه هاي زیر  نمي تواند به حریم خصوصي آنان وارد ش
مي باشد که افراد در این حیطه ها از آزادي برخوردارند: آزادي عقیده، آزادي بیان و قلم، آزادي 
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ــالمي افراد مادامي که امنیت جامعه را مختل  ــکونت و کار... و از نظر امام در دولت اس محل س
نکنند، در ابراز عقاید خود آزادند، او در این زمینه مي فرماید: 

ــالمي، هر فردي از حق آزادي عقیده و بیان برخوردار خواهد بود، ولکن  در جمهوري اس

ــازۀ خیانت نمي دهیم. )امام خمیني  ــته به قدرتهاي خارجي را اج هیچ فرد یا گروه وابس

1378ج5: 139(

نتیجه 
رهبري )ولي فقیه(: ایشان معتقد بودند در زمان غیبت امام معصوم)ع( فقیه عادل باید ناظر بر 
ــکیل حکومت باشد و انتخاب سلطان و حاکم باید از جانب فقیه یا مجلسي از فقها صورت  تش
گیرد. امام  در عین اینکه از ایده انتصابي بودن ولي فقیه استفاده مي کند اما پذیرش مردم را نیز 
شرط تحقق مشروعیت مي داند و معتقد است که اگر مردم بخواهند ... مجلس خبرگان منتخب 
ــراف از عدالت فقیه را بر عهده این  ــت را طرح ریزي مي کند و معیار ارزیابي عدالت و یا انح مل

مجلس مي گذارد.
نقش مردم: امام خمیني در سال هاي بعد از انقالب اسالمي از نقش مردم در حکومت مورد 
ــالمي را بدون رأي و نظر مردم تحقق نیافتني  ــخن به میان مي آورد و حکومت اس نظر خود س
مي داند و جایگاه مردم را با قوت مطرح مي کند و تنها حکم فقیهي را نافذ مي داند که از سوي 
ــود و ویژگي دیگري را براي فقیه حاکم مطرح مي کند و آن منتخب بودن از  مردم انتخاب ش
ــان در مورد نحوه به دست گیري قدرت به صراحت سخن نگفته  ــوي مردم است، البته ایش س
است. آثار امام نشان مي دهد که ایشان قبل از انقالب اسالمي بحث والیت فقیه را در آثار خود 
به شکل مبسوط بحث کرده و از جایگاه حکومتي فقه دفاع نموده است و والیت و سرپرستي 

امت را مختص فقیه عادل مي داند.
ــي  ــي: قانون در نگاه امام  در نگاه ابتدائي قانون قرآن و در نگاه ثانوي قانون اساس قانون اساس
است و سایر قوانین جامع باید بر اساس این دو قانون تصویب شود. ایشان معتقدند که در صورت 
خالف قرآن )قانون اول( بودن قانون اساسي، الزامي براي رعایت آن وجود ندارد. با مطالعه در آثار 
و رویه امام  مي توانیم بفهمیم ایشان به شدت خود را ملزم به رعایت قوانین مي نمودند و فقط در 
موارد تشخیص، خود را ملزم به رعایت قانون نمي کردند و مهم ترین نمونه آن مجمع تشخیص 
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مصلحت نظام بوده است. امام در مورد قوانین عادي نیز به همین ترتیب عمل مي کردند، البته 
ــتند. هر سه قانون براي امام  الزام آور بود اما  ــان قوانین کلي را برتر از قوانین عادي مي دانس ایش
چون ایشان عالم به دانش شریعت و عالم سیاست بودند چنانچه مصلحت ایجاب مي کرد نسبت 

به تعطیلي آن قانون و اجراي نظر خویش دستور مي دادند.
ــند تا بتوانند در درون جامعه اسالمي  ــرایطي باش احزاب: از دیدگاه امام احزاب باید داراي ش
فعالیت کنند و حرف خودشان را بزنند و این نشانه آزادي معقول در درون جامعه اسالمي است 

و عبارتند از: 
الف( عدم برخورد مسلحانه با نظام.
ب( مشروع و مقبول جامعه باشند.

ج( به جاي توطئه انتقاد سازنده داشته باشند.
د( به قدرت هاي خارجي وابستگي نداشته باشند و ایشان تمام ناهنجاري هاي موجود و 

مصیبت هاي بزرگ ایجاد شده را ناشي از وابستگي مي دانند.
ه( حمایت مردمي از آنها بشود و زماني حمایت مردمي را مي توانند داشته باشند که از 

درون جامعه باشند و: دردها و رنج هاي مردم را بشناسند.
و( با وحدت ملي سازگاري داشته باشند و موجب تفرقه نشوند.

انتخابات: امام جمهوري اسالمي را پایه ریزي کردند و یکي از دالیل اصلي جمهوري نامیدن 
ــان جمهوریت را براي این انتخاب کردند که براي  ــت و ایش نظام همین اتکا به آراي مردم اس
مردم در انتخاب حکومت نقش قابل مالحظه اي  قائل بودند و آن هم زیر نظر رکن دوم آن یعني 
اسالمي بودن مي باشد. امام  معتقد بودند که این حق تعیین سرنوشت و شرکت در انتخابات از 
حقوق اولیه هر ملتي است و بدون اراده مردم تحقق جمهوري اسالمي محال است و ادامه آن 
نیز حضور مردم در صحنه هاي مختلف انتخاب را مي طلبد. ایشان حکومتي را که از آراي مردم 

برخوردار نباشد، بي اعتبار مي دانستند.
ــلم هر فردي مي دانند و معتقدند که  ــده و مس ــان آزادي را از حقوق تثبیت ش آزادي: ایش
هیچ کس و هیچ دولتي حق سلب این آزادي را ندارد. همه افراد در زندگي خصوصي خودشان 
آزاد هستند، همه انسان ها در بحث عقیده، قلم و ... آزاد هستند تا جایي که مخل امنیت جامعه 
نباشند، مطبوعات نیز تا زمان مغشوش نکردن ذهن مردم آزاد هستند،گروه ها نیز تا زماني که 
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به قدرت هاي خارجي وابسته نباشند و خیانت نکنند آزاد هستند، آزادي را به شکل غربي آن 
محکوم مي کنند و آزادي را حق همه گروه ها و همه انسان ها مي دانند، ایشان معتقدند که اسالم 
آزادي را حق همه انسان ها مي داند و آن را موجب رشد و تکامل انسان ها مي داند و این بایدها و 

نبایدهاي الهي هرگز مخل آزادي نیست بلکه ضامن و تأمین کننده آزادي است.
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ـ شادنیا، عبدالعزیز. )1384( حکومت اسالمي،  مدرنیته، دموکراسي، تهران: دفتر جنبش نهضت نرم افزاري.
ـ صدر، محمدباقر. )بی تا( االسالم یقود الحیاه، بیروت: دارالمعارف للمطبوعات، 1410ق.

ـ عمید زنجاني، عباسعلي. )1366( فقه سیاسي، تهران: چاپ سپهر.
ـ فوزي، یحیي. )1388( اندیشه سیاسي در ایران بعد از انقالب، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی.

ـ قاضي زاده، کاظم.)1385( مردم ساالري دیني، تهران: نشر عروج، جلد سوم .

ـ ناصحي، مصطفي. )1378( والیت و تفکیک قوا، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمي. 


